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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วันที่ 3-4 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอยู่ในมหาวิทยาลัย

ประเภท กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์  
ซึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด าเนินงานตาม พันธกิจ ปรัชญา 
และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ มีการเรียนรู้มีทักษะในการท างาน และอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข 
 2. เพื่อผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 3. เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการท่ีมีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 4. เพ่ือบูรณาการและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการเรียนการสอน          
การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระดมทรัพยากรภายในและภายนอก บริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิผล 
 

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินในวันที่ 
3-4 สิงหาคม 2564 สรุปผลประเมินดังนี้  

 ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย
ภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน พบว่า อยู่ใน
ระดับดีมาก จ านวน 4 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ ค่าเฉลี่ย 5 คะแนน มาตรฐานที่ 
4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ค่าเฉลี่ย 5 คะแนน มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร ค่าเฉลี่ย 5 
คะแนน และมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ค่าเฉลี่ย 4.67 คะแนน และอยู่ในระดับดี จ านวน 
1 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 4.27 คะแนน 

ส าหรับมุมมองมาตรฐานการศึกษาปัจจัย IPO พบว่า การด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาใน
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินตามปัจจัย IPO พบว่า ปัจจัยด้าน
การน าเข้า (I) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 3.81 
คะแนน การด าเนินงานระดับดี ปัจจัยด้านการกระบวนการ(P) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 4.80 คะแนน การด าเนินงานอยู่ระดับดีมาก และ ปัจจัยด้าน
ผลลัพธ์ (O) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ค่าเฉลี่ย 4.38 
คะแนน การด าเนินงานอยู่ระดับดี 
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จุดเด่น/แนวทางเสริม   
1. การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและการบริหารงานหลักสูตรมีความชัดเจน 
2. การได้รับทุน ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่เป็นไปตามเกณฑ์  โครงการวิจัยจ านวนมากและมีความหลากหลาย คณาจารย์ได้รับทุน
วิจัยจากภายในและภายนอกค่อนข้างมากเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,202,535 บาท ร่วมทั้งมีผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ จ านวน 43 ผลงาน มีการพัฒนาการสร้างผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมมากขึ้น     
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มีผลงานที่เป็นน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี                 
(Best Practice) ต่อบุคลากรและองค์กร จ านวน 78 ชิ้นงาน 

3. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่ส าคัญเป็นจ านวนมากมีการบูรณาการ การบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

4. คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทาง ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามอัตลักษณ์
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัย  

5. ผู้บริหารมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และเกณฑ์มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดท าเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อการบริหารแผนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีตารางสรุปเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรชัดเจนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาหาแนวทางการบริหารหลักสูตรต่อไป มีการเปรียบเทียบผลการบริหารความเสี่ยงกับปีที่ผ่านมา 
เพ่ือทราบอัตราการเพ่ิม-ลดลงของความเสี่ยง มีการสรุปและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 4 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการในแต่ละมาตรฐาน ทุกหลักสูตรผ่านการ
ประเมินคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   

1. ควรพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีต าแหน่งผลงานทางวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 60 จากอาจารย์
ทั้งหมด และการบริหารหลักสูตร ควรเพ่ิมเกณฑ์และเป้าหมายให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานได้อย่างน้อย 
3.51 คะแนน 

2. ควรปรับกระบวนการสอบสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้สามารถเข้าถึงวิธีการ
สอบโดยง่าย และการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาควรน าค่าคะแนนสูงและคะแนนต่ า           
มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติม 

3. ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานด้านการวิจัยและประเมินผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมประจ าคณะ เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะและน าข้อเสนอแนะไปพัฒนา และสร้างฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
เพ่ือให้น าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเกิดการต่อยอดและบูรณาการระหว่างสาขาวิชา 

4. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบให้มากขึ้น โดยค านึงถึงช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ควรรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการในภาพรวมระดับคณะ การประเมิน



ง 
 

 

ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนการบริการวิชาการ ประเมินผลกระทบของการบริการวิชาการ และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา 
และควรส่งเสริมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอน              
การวิจัย และบริการวิชาการตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

5. ควรถ่ายทอดสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอดสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรภายใน  
ควรวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
วิธีการแก้ไข/ปรับปรุงให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการระดม
ความคิดในกระบวนการวางแผนทุกขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ควรระบุประเด็น
การด าเนินงานที่สะท้อนถึงหลักธรรมาภิบาลแต่ละหลักให้ชัดเจนในการเขียนรายงานประเมินตนเองในปี
ต่อไป  ควรมีการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (KM) ในคณะให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แสดงทักษะ
เฉพาะตัวออกมา เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และควรมีการสรุปและ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรกับปีที่ผ่านมา 
          6. ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน แต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือค้นหาสาเหตุ
ของความส าเร็จและปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและน าเสนอแนวทางการแก้ไข/พัฒนาต่อผู้บริหารต่อไป 
และควรระบุข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ชัดเจน  

 
 
 



จ 
 

 

ค าน า 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2563  เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้
เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  และระดับคุณภาพ  ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ และได้ด าเนินการประเมินเมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 โดยการด าเนินการประเมินได้
ศึกษาเอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  การเยี่ยมชมสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้              
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลแต่ละรูปแบบ  มาประมวลผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ต่าง ๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  เพ่ือให้หน่วยงานเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 5 มาตรฐาน 
โดยมีตัวบ่งชี้  จ านวน 15 ตัวบ่งชี้  และได้รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
 

                                                          คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                                                                           4 สิงหาคม 2564 
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ส่วนที่  1 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2563 ได้มีรายชื่อ ดังนี้ 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส  คล่องพยาบาล  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
           ข้าราชการบ านาญ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนนท์  รัตนรวมการ  ต าแหน่ง กรรมการ 
          สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

3. อาจารย์ ดร.อรุโณทัย  อุ่นไธสง ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ  
           สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

4. นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
           สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

 

5. นางสาวศศิธร  จันครา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ   
           สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
 

6. นายอุทัย  ก าจร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ  
           สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
 
 

 



2 
 

 

  



3 
 

 

ส่วนที่  2 
                                          บทน า 
 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ประกอบด้วย ก าหนดการวันเดือนปี วงรอบการประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน วัตถุประสงค์ของการประเมิน ข้อมูลทั่วไปหน่วยงานตรวจประเมิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โครงสร้างการบริหาร รายชื่อผู้บริหาร กรรมการประจ า
คณะ กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 
จ านวนนักศึกษา และข้อมูลอาคารสถานที ่ ดังนี้ 

 
วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหคม 2564  ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

วงรอบการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563  (ผลการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2563  ถึง  31 พฤษภาคม 2564) 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส  คล่องพยาบาล  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           ข้าราชการบ านาญ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนนท์  รัตนรวมการ  ต าแหน่ง กรรมการ 

          สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
3. อาจารย์ ดร.อรุโณทัย  อุ่นไธสง ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ  

           สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
4. นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 

           สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
5. นางสาวศศิธร  จันครา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ   

           สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
6. นายอุทัย  ก าจร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ  

           สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

    1. ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะตามระบบและกลไกที่หน่วยงานก าหนดนั้น   
    ทั้งนี ้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพว่าเป็นไป 
    ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

          2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู้เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

     3. เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนา  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ                       
ในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาของคณะ เพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ข้อมูลทั่วไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ มีชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และ
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ การจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดังนี้ 
  ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ เดิมคือ "วิทยาลัยครูสุรินทร์" ได้รับสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 สังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานของวิทยาลัยค รูสุรินทร์            
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยให้เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าหน้าที่ผลิตนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร   (ปก.ศ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) และระดับปริญญาครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2535 วิทยาลัยครูสุรินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
2538 และได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ปรับชื่อคณะใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
2538 และในปี พ.ศ.2547 ได้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

 
สถานที่ตั้ง   

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 38  เลขที่ 186 
หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
 โทรศัพท์ /โทรสาร 044-513369 เบอร์โทรภายใน 0305 ,0302 
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 การจัดการเรียนการสอน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการศึกษาในสาขาวิชา
การศึกษา และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตร
บัณฑิตและปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีการพัฒนามาตามล าดับ
ดังนี้ 
  พ.ศ. 2519 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
   พ.ศ. 2521 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  
ในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา 
นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา  และพัฒนาชุมชน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) สาขามัธยมศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ 
ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา 
 พ.ศ. 2522 นอกจากเปิดสอนสาขาวิชาการศึกษาแล้วยังได้เปิดการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปะศาสตร์ ระดับอนุปริญญา (อ.ศศ.) และปริญญาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์  ภาษาอังกฤษ พัฒนาชุมชน ดนตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ และนาฏศิลป์และการละคร 
 พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม รัฐประศาสน
ศาสตร์  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  
       พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์และการ
พัฒนาท้องถิ่น 
          พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
          พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา                          
รัฐประศาสนศาสตร์  
 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
 พ.ศ. 2559 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 
หลักสูตรรวมทั้งสิ้น จ านวน 15 หลักสูตร  ดังนี้ 
 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย  
 2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
 3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา   
 4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา   
 6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์  
 7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
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 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  
 10.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.4 ปี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 11.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์  
 12.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค  
 13.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 14.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 15.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  
 อย่างไรก็ตามในปี 2562 คณะได้มีการปิดหลักสูตร แบบมีเงื่อนไข 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค และหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ปี 2563 คณะได้เปิดหลักสูตร
ใหม่เพ่ิม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 

โดยมีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจัดตั้ง พ.ศ.2520-2563 ตามล าดับดังนี้ 
 

    ตารางท่ี 1 แสดงล าดับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจัดตั้ง พ.ศ.2520-2564 
 

ล าดับ      รายชื่อ วันเดือนป ี ต าแหน่ง 

1 อาจารย์ฉลอง  กองสุข 30 ส.ค. 2520 - 8 ส.ค. 2521 หัวหน้าคณะวิชา 

2 อาจารย์ตราชู  สุวรรณานนท์ 8 ส.ค. 2521 - 15 ส.ค. 2523 หัวหน้าคณะวิชา 

3 อาจารยส์นั่น  นันทธีโร 5 ส.ค. 2523 - 26 ส.ค. 2525 หัวหน้าคณะวิชา 

4 อาจารย์วีรพัฒน์  สรุวัฒนพงษ์ 26 ส.ค. 2525 - 8 ส.ค. 2527 หัวหน้าคณะวิชา 

5 อาจารยส์ัญชัย  สุขอ้วน 8 ส.ค. 2527 - 10 ธ.ค. 2531 หัวหน้าคณะวิชา 

6 อาจารย์พะเยาว์  เวทย์ศิรยิานันท์ 10 ธ.ค. 2531 - 31 ต.ค. 2532 หัวหน้าคณะวิชา 

7 รองศาสตราจารย์บุญยัง หมั่นด ี 1 พ.ย. 2532 - 31 ต.ค. 2536 หัวหน้าคณะวิชา 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ารภี  ภูมิประเทศ 1 พ.ย. 2536 - 1 มิ.ย. 2538 
1 มิ.ย. 2538 - 1 มิ.ย. 2542 
1 มิ.ย. 2542 - 6 ก.ค. 2546 
7 ก.ค. 2546 - 29 ก.ค. 2546 

หัวหน้าคณะวิชา 
คณบด ี
คณบด ี
รักษาการแทนคณบด ี

9 อาจารย์กระจาย  รุ่งเรือง 30 ก.ค. 2546 - 7 ส.ค. 2546  
8 ส.ค. 2546 - 12 มิ.ย. 2548 

รักษาการแทนคณบด ี
คณบด ี

10 รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง  13 มิ.ย. 2548 - 7 มิ.ย. 2552   
8 มิ.ย. 2552 - 1 ก.ค. 2552  
1 ก.ค. 2552 - 14 ก.ค. 2556  

คณบด ี
รักษาการแทนคณบด ี
คณบด ี
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ตารางท่ี 1 แสดงล าดับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจัดตั้ง พ.ศ.2520-2564 (ต่อ) 

ล าดับ      รายชื่อ วันเดือนป ี ต าแหน่ง 

11 อาจารย์นพฤทธ์ิ  จิตรสายธาร 15 ก.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2557 รักษาราชการแทนคณบด ี

12 อาจารย์ ดร.จงกิจ  วงษ์พินิจ 11 ม.ค. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 รักษาราชการแทนคณบด ี

13 
14 
15 
16 
17 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  พิณศร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  พิณศร ี
อาจารย์อลงกต เพชรศรสีุก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง 

29 มิ.ย. 2557 - 23 ส.ค.2558 
24 ส.ค.2558 - 19 ก.พ.2560 
20 ก.พ.2560 – 7 เม.ย.2560 
8 เม.ย.2560-7 เม.ย. 2564 

8 เม.ย.2564 – ปัจจุบัน 

คณบด ี
รักษาราชการแทนคณบด ี
รักษาราชการแทนคณบด ี
คณบด ี
รักษาราชการแทนคณบด ี
 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา 
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  สีประจ าคณะ อัตลักษณ์นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณลักษณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สังคมแห่งการเรียนรู้         
ที่ยั่งยืน เพื่อเป็นคณะชั้นน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ตามมาตรฐานสากล 
3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชนและท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
4. สร้างมูลค่า สืบสาน ส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
5. เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากร บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ปรัชญา 

มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
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ค่านิยม  

คณะมีค่านิยมองค์กร เพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมาย คือ HUMAN for D 
 H  =  Happiness  องค์กรแห่งความสุข 
 U  =  Unity   องค์กรที่เป็นเอกภาพ 
 M  =  Management  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 A  =  Activeness  องค์กรที่ขยัน ตั้งใจ ท างานเชิงรุก 
 N  =  New Creation   องค์กรแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
 FOR  = เพ่ือ 
 D  =  Development   องค์กรเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
 

วัฒนธรรมองค์กร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีการท างานแบบมุ้งเน้นผลงาน                      
โดยยึดหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการพันธกิจเพ่ือร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ชุมชนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ด าเนินงานตาม 
พันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ มีการเรียนรู้มีทักษะในการท างาน และอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข 
 2.เพ่ือผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 3. เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการท่ีมีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 4. เพ่ือบูรณาการและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 
 5. เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระดมทรัพยากรภายในและภายนอก บริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิผล 
 

เอกลักษณ์ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 

 อัตลักษณ์  
 คุณธรรมน าความรู้ สู่สัมมาชีพ 
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 สีประจ าคณะ  
สีน้ าเงิน 
 
อัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  คิดเป็นท าเป็น  รู้กาลเทศะ  จิตสาธารณะ  มีทักษะการสื่อสาร งามด้วยกิริยาวาจา   
หนักเอาเบาสู้  พร้อมท างาน  เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
 2. มีทักษะในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง 
 3. มีทักษะในการจัดการ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 5. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
 6. มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 7. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. มีภาวะผู้น าและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ มีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ (Goals)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ มีการเรียนรู้มี
ทักษะในการท างาน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
   1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าภายใน 1 ปีหลังจบการศึกษา 
   2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
   กลยุทธ์ 
   1. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
   2. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
   3. พัฒนาเครือข่ายจากภายนอกในการจัดหาหรือน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ือ น าไปสู่การสร้างคุณภาพ

ชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ (Goals)  เพ่ือผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสร้าง

ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

        1. จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
    2. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคต่ออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
กลยุทธ์ 

        1. ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
           2. ส่งเสริมหลักสูตรให้มีงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 
           3. เพิ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ในการท าวิจัยระหว่างประเทศท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
            4. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ (Goals) เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการท่ีมีประโยชน์ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
   1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ 
   2. จ านวนชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
   3. จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาอย่างตอเนื่องตามแผนบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง

และผู้อ่ืน 
4. ส่งเสริมโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมทุกหลักสูตรสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย และความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม 

เป้าประสงค์ (Goals)  เพ่ือบูรณาการและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
1.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

หรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิม 
2. จ านวนกิจกรรมที่ บูรณาการและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับ

การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 

   1. ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณะด้าน

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และ
สร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 

เป้าประสงค์ (Goals)  เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระดมทรัพยากรภายในและ
ภายนอก บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
   1. ระดับความส าเร็จขององค์กรแห่งความสุข 
   2. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
   3. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

4. ร้อยละของการใช้งบประมาณท่ีเป็นไปตามแผน 
กลยุทธ์ 

   1. ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
   2. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มีความเท่าเทียมกัน 
   3. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาหรือเลื่อนระดับปรับ
เงินเดือนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผน การบริหาร
องค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 

 
 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยประเภท 
กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์  
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โครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มีการบริหารงานโดยจัดโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของคณะฯ โดยประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรที่มีการจัดแบ่งการบริหารองค์กร ออกเป็น งาน
บริหารทั่วไป  งานบริการการศึกษา  และงานพัฒนาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างต าแหน่งงาน โดยมีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารที่ประกอบด้วย คณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 5 ต าแหน่ง  
ประกอบด้วย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา            
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู  และรองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ       
ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กร  นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยคณบดีอีก  1  ต าแหน่ง  ส าหรับ
ฝ่ายบริหารงานประจ า มีหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นหัวหน้า และมีกลุ่มงานที่ขึ้นกับหัวหน้าส านักงาน
คณบดี ประกอบด้วย 
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  งานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ งานแผนปฏิบัติการ และแผนงาน
งบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล งานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานอาคารสถานที่/ระบบความปลอดภัย 
 กลุ่มงานบริการการศึกษา ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  งานหลักสูตร  และบัณฑิตศึกษา งานการเรียน
การสอนและประเมินผล  งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ   งานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ             
งานบทความ/วารสาร และการจัดการความรู้ (KM) 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ซ่ึงดูแลงานดังตอ่ไปนี ้ งานการพัฒนานกัศึกษา งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ  งานกิจกรรมนักศึกษา  งานระดมทุนเพ่ือการศึกษา  งานสโมสรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า
คณะฯ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานการจัดการความเสี่ยง 

กลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้   การบริการวิชาการตามราโชบายและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ งานการบริการวิชาการอ่ืน ๆ  งานการพัฒนารายได้ งานห้องสมุด 
งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้   งานศิลปวัฒนธรรม 
งานสวัสดิการบุคลากร งานวันส าคัญต่าง ๆ /วันนักขัตฤกษ์  งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนศึกษา
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ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

บรหิาร 

ส านักงานคณบดี                                                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป 

 

งานบริการการศึกษา 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

 

งานบริการวิชาการ 
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งานบริหารงานทั่วไป 

 

งานบริการการศึกษา 

 

งานกิจการนักศึกษา 

 

หัวหน้าส านักงานคณบดี                                                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณบดี                                                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและงานพัฒนาครู 

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดี 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

บรหิาร 

งานบริการวิชาการ 

 

งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
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                                      ภาพที่ 3 โครงสร้างต าแหน่งงานและปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

คณบดี                                                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและงานพัฒนาครู 

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้าส านักงานคณบดี                                                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป 

-งานธุรการและสารบรรณ 

-การเงินและบญัชี 
-พัสดุและการจดัซื้อจัดจ้าง 

-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์  
-แผนปฏิบัติการ และแผนงานงบประมาณ 

-การบริหารงานบุคคล 

-การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

-การประกันคณุภาพการศึกษา 
-งานอาคารสถานที/่ระบบความปลอดภัย 

 

งานบริการการศึกษา 

-แผนการเรียนการสอน 

-ผลการเรียน 

-งานหลักสูตร 

-การวิจัย 

-การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

-บทความ/วารสาร 

-บัณฑิตศึกษา 

- การจัดการความรู้ (KM) 
 

งานกิจการนกัศึกษา 

-การพัฒนานักศึกษา 

-งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

-งานกิจกรรมนักศึกษา 

-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 

-งานสโมสรนักศึกษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ 
-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-การจัดการความเสี่ยง 

 

งานบริการวิชาการ 

-การบริการวิชาการตาม               
ราโชบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

-การบริการวิชาการอื่น ๆ  
-การพัฒนารายได ้

-งานห้องสมุด 
-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู ้
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

 

งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
พิเศษ 

-งานศิลปวัฒนธรรม 

-สวัสดิการบุคลากร 

-วันส าคัญต่าง ๆ /วันนักขัตฤกษ ์
-งานประชาสัมพันธ์ 
และงานโสตทัศนศึกษา 
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รายชื่อผู้บริหาร กรรมการประจ าคณะ กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน 

  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
       1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง                    ประธานกรรมการ 
       2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร     รองประธานกรรมการ 
       3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน             กรรมการ 
       4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณราย  ค าโสภา                      กรรมการ 
       5. อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี                         กรรมการ 
       6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์   กรรมการ 
       7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย        ผู้แทนคณาจารย์   

           8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา  สุขเกษม                         ผู้แทนคณาจารย์   
           9. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ทองปลิว                   ผู้แทนคณาจารย์   
          10.อาจารย์วนมพร  พาหะนิชย์                    ผู้แทนคณาจารย์   
          11. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ร.ต.เกรียงศักดิ์ เตียเจริญวรรธน์   ผู้แทนคณาจารย์   
          12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มีกุศล           ผู้ทรงคุณวุฒิ   
          13. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง            ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          14. ผูช้่วยศาสตราจารย์ทนนท์  รัตนรวมการ          ผู้ทรงคุณวุฒิ                     
          15. นายเทียม  ศิวะสุข                      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          16. นายสมนึก  ศูนย์กลาง                                ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     17. นางนุตสรา  มิ่งมงคล                      เลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ 
    สังคมศาสตร์   
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร        รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  ค าโสภา       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      5. อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี                  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ 
                      งานพัฒนาครู 
      6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์       รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ 
     กิจการพิเศษ 
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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ต่อ)     
 
        7. อาจารย์ ดร.สุภาสิน ี วิเชียร             ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
       บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
        8. อาจารย์ศุภชัย ภักดี                ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
        9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
       10. อาจารย์วนมพร  พาหะนิชย์              ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
        11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชัชวาล  สนิทสันเทียะ     ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
        12. อาจารย์ยุวดี  พลศิริ    ประธานหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ 
        13. อาจารย์เกษราภรณ์  สุพรรณฝ่าย       ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์และ 
       การออกแบบ 
        14. อาจารย์ภาณุวัฒน์  พันธโคตร์            ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร                                        
    15. อาจารย์กาญจนา  เถาว์ชาลี              ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

        16. อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ร่วมพัฒนา      ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน 
       ศาสตร์  
        17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ร.ต.เกรียงศักดิ์ เตียเจริญวรรธน์   ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์  
        18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์  ไหวดี        ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์ 

การพัฒนาภูมิภาค 
        19. อาจารย์ ดร.สุรีย์ฉาย  สุคันธรัต          ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัย 
     เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
        20. อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง               ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
     มหาบัณฑิต 
        21. นางนุตสรา  มิ่งมงคล                      รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 11 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 2 

    
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและรายชื่อหลักสูตร 

 
 

ล าดับ 
หลักสูตรปริญญา สาขาวิชา ปีที่พัฒนา/ปรับปรุง 

 
สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเห็นชอบ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ 
รับทราบ
หลักสูตร 

1 ครุศาสตรบณัฑติ  
 

1. ภาษาไทย หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2559 

วันท่ี 26 ม.ค. 2559 

16 พ.ค. 2559 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
7/2562 

วันท่ี 9 เม.ย. 2562 

24 ก.พ. 2563 

2. ภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2559 

วันท่ี 26 ม.ค. 2559 

15 มิ.ย. 2559 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
7/2562 

วันท่ี 9 เม.ย. 2562 

15 เม.ย. 2563 

3. สังคมศึกษา หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2559 

วันท่ี 16 พ.ค. 2559 

15 มิ.ย. 2559 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
7/2562 

วันท่ี 9 เม.ย. 2562 

4 พ.ค. 2563 

4. บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2559 

วันท่ี 26 ม.ค. 2559 

31 ต.ค. 2559 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
7/2562 

วันท่ี 9 เม.ย. 2562 

16 เม.ย. 2563 

5. ดนตรีศึกษา หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2559 

วันท่ี 26 ม.ค. 2559 

29 มิ.ย. 2559 
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ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและรายชื่อหลักสูตร (ต่อ) 
 
ล าดับ หลักสูตรปริญญา สาขาวิชา ปีที่พัฒนา/

ปรับปรุง 
 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเห็นชอบ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ 
รับทราบ
หลักสูตร 

   หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
7/2562 

วันท่ี 9 เม.ย. 2562 

16 มิ.ย. 2563 

6. นาฏศิลป ์ หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2559 

วันท่ี 26 ม.ค. 2559 

28 เม.ย. 2559 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
7/2562 

วันท่ี 9 เม.ย. 2562 

6 พ.ค. 2563 

2 ศิลปศาสตรบณัฑติ 7. การพัฒนาสังคม หลักสตูรใหม่  
พ.ศ. 2555 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
11/2554  

วันท่ี 21 ธ.ค. 2554 

20 ส.ค. 2555 

หลักสตูรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2560 

วันท่ี 23 มี.ค.2560 

10 พ.ย. 2562 

8.ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2559 

วันท่ี 6 พ.ค. 2559 

6 พ.ค. 2559 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างจัดท าเพื่อน าเข้าพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

3 ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

9.ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 
 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2560  

วันท่ี 23 มี.ค. 2560 

10 พ.ย. 2562 

4 รัฐประศาสน 
ศาสตรบัณฑิต 

10. รัฐประศาสนศาสตร ์
 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2559 

วันท่ี 6 พ.ค.2559 

12 ต.ค. 2559 

   หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างจัดท าเพื่อน าเข้าพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

5 นิติศาสตรบณัฑิต 11. นิติศาสตร ์ หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2559 

วันท่ี 6 พ.ค. 2559 

18 ส.ค. 2559 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างจัดท าเพื่อน าเข้าพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 
 



20 
 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและรายชื่อหลักสูตร (ต่อ) 

 
 

ล าดับ หลักสูตรปริญญา สาขาวิชา ปีที่พัฒนา/ปรับปรุง 
 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเห็นชอบ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ 
รับทราบ
หลักสูตร 

6 ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  

 

12. การวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและ

ภูมิภาค 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2559  

วันท่ี 26 ม.ค. 2559 

15 มิ.ย. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวจิัยเพื่อพฒันาท้องถิ่นและภูมิภาค ได้แจ้งปิดหลักสูตรแบบมีเงือ่นไข โดยมี
นักศกึษาคงค้างอยู่จ านวน 4 คน ซ่ึงอยู่ระหว่างการน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ และเตรียมการ

ยกร่างหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรก์ารพัฒนาภูมิภาคขึ้นทดแทน 

7 ครุศาสตรมหาบณัฑิต  13. สังคมศึกษา หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 
2557 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
5/2557 

วันท่ี 1 ส.ค. 2557 

สกอ.ให้ปรับปรุง
แก้ไข 

หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 
2563 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2563 

วันท่ี 17 ม.ค. 2563 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
รับทราบ
หลักสตูร 

8 รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  

14. รัฐประศาสน
ศาสตร ์

หลักสตูรใหม ่
พ.ศ. 2557 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2558  

วันท่ี 25 มี.ค. 2559 

11 ก.ย. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ ได้แจ้งปิดหลักสูตรแบบมีเงือ่นไข โดยมนีักศกึษา
คงค้างอยู่จ านวน 4 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และจัดท าหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารฐัศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ขึน้ทดแทน 

9 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค 

หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 
2557 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2557   

วันท่ี 9 มี.ค. 2557 

30 ต.ค. 2558 

หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 
2562 

อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

10 รัฐศาสตรบณัฑิต 16.รัฐศาสตร ์ หลักสตูรใหม ่
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ 

 
ที่มา : งานหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
        ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

รวมหลักสูตรจ านวน       16 หลักสูตร 
แจ้งปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขจ านวน        2 หลักสูตร  
คงเหลือหลักสูตรจ านวน                14 หลักสูตร 
หลักสูตรพัฒนาขึ้นใหม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ านวน     2 หลักสูตร 
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จ านวนอาจารย์ และบุคลากร   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ จ าแนกเป็น
ข้าราชการสายวิชาการ (สายผู้สอน) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(สายผู้สอน) อาจารย์สัญญาจ้าง 
ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 84 คน 
 สายสนับสนุน จ านวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 119 คน ดังตารางต่อไปนี้  

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 84 คน ประกอบด้วย อาจารย์ข้าราชการ 23 คน อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 60 คน อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) 1 คน  
ดังตารางที่ 3  

 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ  
 
 

 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัชราพร สุขทอง ข้าราชการ  คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพยส์ิน ข้าราชการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ข้าราชการ   รองคณบดฝี่ายบริหาร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย ค าโสภา ข้าราชการ   รองคณบดีฝ่ายกิจการศึกษา 
5 อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน  

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาคร ู
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

รองคณบดฝี่ายศลิปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
7 อาจารย์ ดร.จ านงค์ จันทร์เขยีว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ผู้ช่วยคณบด ี
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร) 
9 อาจารย์วนมพร พาหะนิชย ์ ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร) 
10 อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร) 
11 อาจารย์เกษราภรณ์  สุพรรณฝ่าย       ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร) 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล  สนิทสันเทียะ     พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.เกรียงศักดิ์  

เตียเจริญวรรธน์    
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 

14 อาจารย์ ดร.กิตตศิักดิ์  ร่วมพัฒนา      พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
15 อาจารย์ ดร.สภุาสินี  วิเชียร     พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
16 อาจารย์ศภุชัย ภักด ี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
17 อาจารย์ยุวดี  พลศิร ิ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
18 อาจารย์กาญจนา เถาว์ชาล ี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
19 อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศร ี ข้าราชการ 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา จันทริย์วงษ์ ข้าราชการ 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  แขรัมย ์ ข้าราชการ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  กูลรัตน์ ข้าราชการ 
24 อาจารย์ ดร.ศศิธร ศูนย์กลาง ข้าราชการ 
25 อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร ข้าราชการ 

26 อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรสีมบตั ิ ข้าราชการ 
27 อาจารย์ ดร.ภัทระ อินทรก าแหง ข้าราชการ  
28 อาจารย์ ดร.สนธยา มุลาลินน ์ ข้าราชการ 

29 อาจารย์ ดร.ชัย สมรภูม ิ ข้าราชการ  
30 อาจารย์ ดร.สริิพัฒถ์ ลาภจติร ข้าราชการ  
31 อาจารย์ศภุวัฒน ์ทองน า ข้าราชการ 

32 อาจารย์จตุพร เหลือสนุก ข้าราชการ 

33 อาจารย์บุญทัน พาหา ข้าราชการ 

34 อาจารย์ถิรพิทย์ ถาพรผาด ข้าราชการ 

35 อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ทองปลิว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

36 อาจารย์ ดร.จิราวรรณ อยู่เกษม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

37 อาจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุก  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

38 อาจารย์ ดร.จ.ส.ต.ศฤงคาร กุลุพราหมณ์ กลาสภีรัทวัช พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

39 อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรูิส ภมูิประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังวาลย์ ตุกพิมาย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

43 อาจารย์จันจริา เซี่ยงฉิน   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
44 อาจารยส์ิริลักษณ์ บุ้งทอง   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

45 อาจารย์ญาณิศา สู่ทรงด ี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

46 อาจารย์หทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

47 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุขแสวง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

48 อาจารย์พงษ์พันธ์ พึ่งตน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

49 อาจารย์อัญญา บูชายันต ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน นาดี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

51 ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

52 อาจารย์กฤติกา ธรรมวิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

53 อาจารยส์นธยา หยวกจังหรดี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

https://mis.srru.ac.th/uocstaffs/staffs/1071
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (ต่อ) 

      
 ที่มา : ฝ่ายบุคลากร  ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

  
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
54 อาจารย์พัชรินทร์ โชคอ านวย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

55 อาจารยล์ดาวัลย์ ปัญตะยัง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

56 อาจารย์ศรัณย์ ศลิาเณร พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

57 อาจารย์ธีตมิา พจนะแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

58 อาจารย์อรวรรณ เกษแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

59 อาจารย์คนึงนิตย์ อริยะธุกันต ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

60 ผู้ช่วยศาสตราจารยต์รีชฎา สุขเกษม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

61 อาจารย์อิสรีย์ ด ารงค์สุนทรธยั พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

62 อาจารย์อนุรตัน์ พรหมฤทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

63 อาจารยณ์ภัค วุฒิวธันศา พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

64 อาจารย์ชลติา ค าหอม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

65 อาจารย์กิติศักดิ์ จันฤาไชย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

66 อาจารย์นิตยา เรืองสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

67 อาจารย์ทองพูล ขุมค า พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

68 อาจารย์กานต์ กาญจนพิมาย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

69 อาจารย์ภมูิ สาทสินธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

70 อาจารย์อรนุช แสงสุข พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

71 อาจารย์ศนิท บาศร ี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

72 อาจารย์วรกญัญา แก้วคุ้ม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

73 อาจารย์นาวี รับพร   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

74 อาจารย์อธิพร ประเทืองเศรษฐ์   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

75 อาจารยส์ันติ  วิลัยสูงเนิน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

76 อาจารย์วิภาวณัย์  สาระทรัพย ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

77 อาจารย์ศริประภา   สันตะวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

78 อาจารย์ ดร. อุษา  กลมพันธ์ อาจารย์อัตราจ้างงบรายไดม้หาวิทยาลัย 
79 อาจารย์อัจฉรา  สุทธิสนธ ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
80 อาจารย์ศริประภา  รัตนรวมการ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
81 ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าคภมูิ ไตรศริิวาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
82 อาจารย์ศภุสุดา ผ่องแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
83 อาจารย์จรีัชพัฒน์ ผลเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
84 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์รวีย์ พรเอี่ยมมงคล พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน  

(ลาศึกษาต่อ) 
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จากตารางที่ 3 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 84 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน 30 คน ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 20 คน  โดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 34 คน  คุณวุฒิปริญญาเอกที่ไม่มีต าแหน่งจ านวน 20 คน คุณวุฒิปริญญาโทที่มีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 คน คุณวุฒิปริญญาเอกที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน คุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และอาจารย์อัตราจ้าง 1 คน 

 
 บุคลากรสายสนับสนุน  

บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 35 คน ประกอบด้วย พนักงาน
มหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 10 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
23 คน ได้แก่ พนักงานงบประมาณรายได้ประจ าส านักงานคณบดี จ านวน 9 คน พนักงานประจ าอาคาร 10 
คน และนักวิชาการศึกษาประจ าสาขา 4 คน ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน  

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 นางนุตสรา  มิ่งมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

2 นางสาวรุจิราพร  ศาลางาม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

3 นายศักดิ์ชัย  ท่าทอง  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

4 นางสาวอุษนีย์  จะมัวด ี  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

5 นางสาวภทพร  ศรีโกตะเพชร พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

6 นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

7 นายอุทัย  ก าจร พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

8 นางปิยนุช  ผมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

9 นางสาววารณุี  วาลีประโคน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

10 นางสาวทองพันธ์ แพใหญ่ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

11 นายเอกพงศ์  โภคทรัพย ์ พนักงานราชการ 
12 นายธนาพล  แจ้งสว่างศร ี พนักงานราชการ 
13 นายณัฐนันท์  แสงสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้
14 นายอนันต์ แสวงม ี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้
15 นางสาวศศิธร  จันครา พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้
16 นางสาวภีรมิต  สุจินพรัหม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้
17 นายพัทธ์  สุทธิประภา พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้
18 นายปรพล  บานเย็น พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้
19 นางสาวณฐิภาวัล  ท่าทอง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้
20 นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้
21 นายวัฒนชัย ภาคพรหม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้
22 นางสาวอริศรา  มีศลิป ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 2 
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ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 35 คน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 

งบประมาณแผ่นดิน 10 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 23 คน 
 ได้แก่ พนักงานงบประมาณรายได้ประจ าส านักงานคณบดี จ านวน 9 คน  พนักงานประจ าอาคาร  
10 คน และ นักวิชาการศึกษาประจ าสาขา 4 คน 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
23 นางสมถวิล  โฉมงาม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 2 
24 นางเสนอ  นัดด ี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 37 
25 นางวิภารัตน์  ประดับ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 37 
26 นายสมพงษ์  ลักธิคณุ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 37 
27 นางวรรณี  มีหมดจบ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 38 
28 นางทับทิม  วายโศก  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 38 
29 นายจักรรินทร์ เหลือล้น พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 38 
30 นางพินทอง  รุ่งเรืองศรี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 38 
31 นางเฉลียว ข ากิจ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้

พนักงานประจ าอาคาร 38 
32 นางจุฑากนก เพชรศรีสุก พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาศิลปะ 
33 นายอร่าม มลุาลินน ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้สาขาดนตร ี

34 นายอดิศักดิ์  ชมด ี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาดนตร ี

35 นายชนาวัฒน์  จอนจอหอ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาดนตร ี
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จ านวนนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนนักศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
  

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์            

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2564 

26 
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

ข้อมูลด้านงบประมาณ 
งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จ าแนกตามงบประมาณแผ่นดิน, บ.กศ. ,กศ.บป, และงบบัณฑิตศึกษา และงบอ่ืน ๆ ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที่มา : กลุ่มงานบรหิารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์   
 ข้อมูล ณ  วันที ่ 20 กรกฎาคม 2564(ข้อมูลปีงบประมาณ 2564จากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 )  

 

ตารางที่ 6 งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณที่
ได้รับรวมทั้งสิ้น 9,611,753 บาท งบประมาณใช้ไป 9,509,595 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.94 งบประมาณ
คงเหลือ 102,156.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 และ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับรวม
ทั้งสิ้น 25,521,545 บาท  งบประมาณใช้ไป 13,456,827.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.73 งบประมาณ
คงเหลือ 12,064,717.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.27% 

ล าดับ 
 
 

  
ประเภทงบประมาณ 

 
 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
งบท่ีได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบท่ีได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ 

ใช้ไป 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 งบประมาณแผ่นดิน 4,053,968 4,029,658.79 24,309.21 7,549,760 5,072,969.83 2,476,790.17 
2 งบประมาณ บ.กศ. 922,198 914,451.24 7,746.76 920,760 243,205.09 677,554.91 
3 งบประมาณ กศ.บป. 98,004 69,321 28,683.00 296,670 40,098 256,572 
4 งบพัฒนาบุคลากร 281,000 242,982 38,018.00 284,000 90,976 193,024 
5 งบบัณฑิต 122,152 122,152 0.00 192,050 192,050 0 
6 งบกลาง มหาวิทยาลัย 529,782.50 529,782.50 0.00 811,099 325,640 485,459 
7 งบพัฒนานิสิตด้านภาษา - - - 38,675 0 38,675 
8 งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี

การศึกษา 2563 และ 2564 
    443,500       442,700 800.00 - - - 

9 งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  

1,984,948 1,984,948 0.00 4,708,431 3,580,529 1,127,902 

10 งบท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(SICE) 191,200 190,600 600.00 - - - 
11 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน 100,000 100,000 0.00 - - - 
12 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

จังหวดสุรินทร์(รายได้ทรัพย์สิน) 
600,000 598,000 2,000.00 - - - 

13 งบประมาณมอบทุนการศึกษา 285,000 285,000 0.00 390,100 390,000 100 
14 งบประมาณโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาลัย) 

- - - 10,330,000 3,521,360 6,808,640 

  รวม 9,611,753 9,509,595 102,156.97 25,521,545 13,456,827.92 12,064,717.08 
  คิดเป็นร้อยละ    98.34 1.06  52.73 47.27 

หมายเหตุ : * งบประมาณล าดับที่ 1 – 4 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรตามแผน งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 7,549,760 บาท งบประมาณรายได ้
จ านวน 1,217,430 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวนทั้งสิ้น 8,767,190  บาท 
                  งบประมาณล าดับที่ 5    งบประมาณบัณฑิต งบประมาณที่มหาวิทยาลยัจัดสรรตามเอกสารการขออนุมตัิใช้ 
                  งบประมาณล าดับที่ 6 - 14 งบประมาณที่ได้รับการโอนจัดสรรเพิ่มจากมหาวิทยาลยัฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงบรายได้ทรัพย์สิน 
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  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 จ านวนอาคาร สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  ดังตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนอาคาร สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 จากตารางที่ 7  จ านวนอาคาร สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีห้องบรรยาย 
จ านวน 36 ห้องและห้องปฏิบัติการ /ห้องเรียนออนไลน์ จ านวน 9 ห้อง  ประกอบด้วยอาคาร 38              
มีห้องบรรยาย จ านวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนออนไลน์ จ านวน 6 ห้อง อาคาร 2                  
มีห้องบรรยาย จ านวน 11 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนออนไลน์ จ านวน 1 ห้อง  และอาคาร 37             
มีห้องบรรยาย จ านวน 4 ห้อง  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนออนไลน์ จ านวน 2 ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ อาคาร ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน
ออนไลน์ 

หมายเหตุ 

1 อาคาร 38 21 6 ห้อง  

2 อาคาร 2 11 1 ห้อง  

3 อาคาร 37 4 2 ห้อง  

รวม 36 9 ห้อง  
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ส่วนที่  3 
วิธีประเมิน 

 
     คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้มีวิธีประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 

1. การวางแผนและการประเมิน 
  1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน 

 1.1.1 คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report 
: SAR) ที่หน่วยงานรับการประเมินส่งให้ก่อนวันประเมินจริง 
  1.1.2 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือซักซ้อมก าหนดการ  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตาม
ตัวบ่งชี้และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 1.1.3 คณะกรรมการประเมินฯ  พบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  พร้อมทั้งชี้แจง              
วัตถุประสงค์การประเมิน 

 1.1.4 หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พร้อมทั้งจุดเด่น    
และจุดที่ควรพัฒนาในภาพของคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

 1.2  การด าเนินการระหว่างการประเมิน 
1.2.1 คณะกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสาร

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.2.2 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ตัวแทนประธานหลักสูตร/ตัวแทน

คณาจารย์/ตัวแทนนักศึกษา/ศิษย์เก่า/ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stake-holders) 
1.2.3 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
1.2.4 คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากข้อมูลต่าง  ๆ ทั้งเอกสาร

หลักฐานและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
1.2.5 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ 
1.2.6 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา  ต่อผู้บริหารและบุคลากร

ของหน่วยงาน 
    1.3  การด าเนินการหลังการประเมิน 

 1.3.1 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมินร่วมกัน เพ่ือจัดท า
รายงานผลการประเมินฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามรูปแบบ  ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด ส่งให้หน่วยงาน 

 1.3.2  ประธานกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมิน ในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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   1.3.3 ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน  ปีการศึกษา 2563 

 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
2.1 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสารอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ตามรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 
  2.2 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ตัวแทนอาจารย์/ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า/
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holders) 
  2.3 คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมอาคารสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้  พร้อมทั้งสัมภาษณ์
บุคลากร ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนประธานหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมิน 

 
     คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดังนี้ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2563 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รายงานประเมินตนเอง  
และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                        
ได้ผลเปรียบเทียบดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลจากคณะกรรมการประเมิน  จากเกณฑ์การ
ประเมินระดับคณะดังนี้  คะแนน 0.00 -1.50 ผลการประเมินการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน, 
คะแนน 1.51 - 2.50  ผลการประเมินการด าเนินงานต้องปรับปรุง คะแนน 2.51- 3.50                     ผล
การประเมินการด าเนินงานระดับพอใช้ 3.51 - 4.50 ผลการประเมินการด าเนินงานระดับดี และคะแนน 
4.51 - 5.00 ผลการประเมินการด าเนินงานระดับดีมาก 
 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.27 4.27 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.80 4.67 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 5.00 5.00 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 5.00 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ 4.57 4.55 
ผลการประเมิน การด าเนินงาน 

ระดับดมีาก 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 
 จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 คะแนน ผลการประเมินการด าเนินงานระดับดีมาก 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประเมินผลการด าเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.55 คะแนน  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้น
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค เพ่ือแสดงคุณภาพของผลการด าเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 
2563  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบ            
ทั้ง 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้  มีผลการด าเนินงานในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน)  

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานพบว่ามีตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานใน
ระดับดีมาก จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.4,1.5,1.6,2.1,3.1,4.1, 4.1,5.1 และ 5.2  ผลงาน
ด าเนินงาน ระดับดี จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.2, 1.7,1.8  และ 2.2 และผลงานด าเนินงานระดับ
ต้องปรับปรุง  จ านวน 1  ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ดังตารางที่ 9 
 
  ตารางที่ 9 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2563 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนน 

บรรล ุ
เป้าหมาย 
= บรรล ุ
 = ไม่บรรล ุ

มาตรฐานที่ 1 : ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรเพือ่
พัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน  

6 ข้อ  6 ข้อ 5 
คะแนน 

 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 30 
30*100 ร้อยละ 

35.71 

4.46 
คะแนน 

 

 

84  

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ร้อยละ 15 
20 * 100 ร้อยละ 

23.80 

1.98 
คะแนน 

 
 

 

 84 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญา
ตร ี

6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5 
คะแนน 

 

 
 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

 

6 ข้อ 

 
6 ข้อ 5  

คะแนน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2563 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนน 

บรรล ุ
เป้าหมาย 
= บรรล ุ
 = ไม่บรรล ุ

1.6 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

3 ข้อ 
 

5 ข้อ 5  
คะแนน 

 

 
 
 

1.7 การส่ ง เสริมสมรรถนะดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษา 

2 ข้อ  4 ข้อ 4 คะแนน  

1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 คะแนน  
48.59/13 

= 3.74 

3.74 
คะแนน 

 

คะแนนเฉลีย่ 4.27 คะแนน 

มาตรฐานที่ 2 : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

2.1 ระบบและกลไกการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

 

6 ข้อ 
 
 

  
6 ข้อ 

 
 

4.00 
คะแนน 

 

 
 
 

2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

4 คะแนน 
3,202,535 38,584.

75 บาท 
5.00 

คะแนน 
 
    83 

เงินสนับสนุนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
25,000 บาท/คน 

 

งบประมาณภายใน 1,802,535 บาท  
 

งบประมาณภายนอก1,400,000  บาท 
 

 

2.3 ผล ง านทา ง วิ ช า ก าร ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

5 คะแนน 21 6.33 
 

5.00 
คะแนน 

 

 
 

  83   

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่      
ค่าน้ าหนัก 1.0 จ านวน 8 เรื่อง     
ค่าน้ าหนัก 0.8 จ านวน  1 เรื่อง     
ค่าน้ าหนัก 0.6 จ านวน 13 เรื่อง     
ค่าน้ าหนัก 0.4 จ านวน 1 เรื่อง     
ค่าน้ าหนัก 0.2 จ านวน 20 เรื่อง     
งานสร้างสรรค์ที่ค่าน้ าหนัก 1.0 จ านวน – เรื่อง 
 

    

คะแนนเฉลีย่ 4.67  คะแนน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2563 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนน 

บรรล ุ
เป้าหมาย 
= บรรล ุ
 = ไม่บรรล ุ

มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม 

6 ข้อ 

 
 

7 ข้อ 

 

5.00 

คะแนน 

 

 

คะแนนเฉลีย่ 5.00  คะแนน 

มาตรฐานที่ 4 : ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

6 ข้อ 

 
 

6 ข้อ 

 

5.00 

 

 

 

คะแนนเฉลีย่ 5.00  คะแนน 

มาตรฐานที่ 5 : ด้านการบริหารจดัการ  

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 4 ข้อ 

 
 7 ข้อ 5.00  

5.1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏบิัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมายของแผนกลยุทธ์ 

 1 ข้อ   

5.1.2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 1 ข้อ   

5.1.3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 

 1 ข้อ   
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2563 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนน 

บรรล ุ
เป้าหมาย 
= บรรล ุ
 = ไม่บรรล ุ

หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมไดท้ี่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 

5.1.4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 
10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 1 ข้อ   

5.1.5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

 1 ข้อ   

5.1.6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
 1 ข้อ   

5.1.7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพภายใน
ตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

 1 ข้อ   

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ    

5 ข้อ   6 ข้อ 
5.00 

คะแนน 
 

คะแนนเฉลีย่ 5.00  คะแนน 
5.00 

คะแนน 
 

รวมคะแนนเฉลี่ย  1-5 
4.55 

คะแนน 
 

 
จากตารางที่ 9 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมการ

ด าเนินงาน 4.55 คะแนน ผลการด าเนินงานระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ในแต่
ละมาตรฐานพบว่ามีตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานในระดับดีมาก จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 
1.4,1.5,1.6,2.2,3.1,4.1, 4.1,5.1 และ 5.2  ผลงานด าเนินงาน ระดับดี จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 
1.2, 1.7,1.8  และ 2.1 และผลงานด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง  จ านวน 1  ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   
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           ตารางที่ 10 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 

I P O รวม  
มาตรฐานที่ 1 3.22 4.80 3.75 4.27 ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 5.00 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.81 4.80 4.38 4.55 
 

ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี   
            หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสตูร 

 
จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินของ 
สกอ. ซึ่งมีตัวบ่งชี้จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ และสรุปตามมุมมองใหญ่ๆ ได้ดังนี้   

มุมมองตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 

4.55คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
- อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  2,3,4,5 

        -  อยู่ในระดับดี   จ านวน 1 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  1 
มุมมองปัจจัย IPO  
ผลการประเมินตามเกณฑ์มุมมองปัจจัย IPO ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน ปัจจัยด้าน

การน าเข้า (I) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 3.81 
คะแนน การด าเนินงานระดับดี ปัจจัยด้านการกระบวนการ(P) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 4.80 คะแนน การด าเนินงานอยู่ระดับดีมาก และ ปัจจัยด้าน
ผลลัพธ์ (O) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 4.38 คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ระดับดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

คณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับคณะได้ให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการวิเคราะห์
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตารางที่ 11 

ตารางที่ 11  รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 : ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
จุดเด่น 
1. การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การบริหารงานหลักสูตรมีความชัดเจน 
3. ผู้บริหารมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
4. มีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจและเกณฑ์มหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีต าแหน่งผลงานทางวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 60 จากอาจารย์
ทั้งหมด 
2. ควรน าผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 1-4 ทุกข้อคะแนนอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน ลงในรายงาน
ประเมินตนเองและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา  
3. ควรปรับกระบวนการสอบสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้สามารถเข้าถึงวิธีการ
สอบโดยง่าย  
4. การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาควรน าค่าคะแนนสูงและคะแนนต่ า มาวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติม 
5. การบริหารหลักสูตร ควรเพิ่มเกณฑ์และเป้าหมายให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานได้อย่างน้อย 3.51 
คะแนน  
 
มาตรฐานที่ 2 : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
จุดเด่น 
1. ขอชื่นชมการได้รับทุน ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกค่อนข้างมากเป็นจ านวนเงินทั้งสิน 
3,202,535 บาท  
3. มีโครงการวิจัยจ านวนมากและมีความหลากหลาย 
4. มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ จ านวน 43 ผลงาน 
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5.มีการพัฒนาการสร้างผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทาง
วิชาการ 
6.มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานด้านการวิจัยและประเมินผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมประจ าคณะ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและน าข้อเสนอแนะไปพัฒนา 
2. ควรสร้างฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อให้น าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 
รวมทั้งเกิดการต่อยอดและบูรณาการระหว่างสาขาวิชา 
3. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ให้มากขึ้น โดยค านึงถึงช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ 
มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
1.มีโครงการบริการวิชาการท่ีส าคัญเป็นจ านวนมาก 
2.มีการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ให้มากขึ้น โดยค านึงถึงช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ 
2. ควรรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการในภาพรวมระดับคณะ การประเมินความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดของแผนการบริการวิชาการ ประเมินผลกระทบของการบริการวิชาการ และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา 
 
มาตรฐานที่ 4 : ด้านศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย 
จุดเด่น 
คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทาง ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามอัตลักษณ์ของ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรส่งเสริมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยบูรณาการเข้ากับการเรียน  
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
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มาตรฐานที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
1.มีการด าเนินการจัดท าเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อการบริหารแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.มีตารางสรุปเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาหา
แนวทางการบริหารหลักสูตรต่อไป 
3.มีการเปรียบเทียบผลการบริหารความเสี่ยงกับปีที่ผ่านมา เพื่อทราบอัตราการเพ่ิม-ลดลงของ
ความเสี่ยง 
4.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มีผลงานที่เป็นน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)ต่อบุคลากรและองค์กร จ านวน 78 ชิ้นงาน 
5.มีการสรุปและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 4 ปีย้อนหลัง 
เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการในแต่ละมาตรฐาน 
6.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ แผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอดสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากร
ภายใน  
2. ควรวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ของแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดวิธีการแก้ไข/ปรับปรุงให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ควรมีการระดมความคิดในกระบวนการวางแผนทุกขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ 
4. ควรระบุประเด็นการด าเนินงานที่สะท้อนถึงหลักธรรมาภิบาลแต่ละหลักให้ชัดเจนในการเขียน
รายงานประเมินตนเองในปีต่อไป 
5. ควรมีการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (KM) ในคณะให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แสดงทักษะ
เฉพาะตัวออกมา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
6. ควรมีการสรุปและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรกับปีที่ผ่านมา 
7. ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน แต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือค้นหาสาเหตุ
ของความส าเร็จและปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและน าเสนอแนวทางการแก้ไข/พัฒนาต่อผู้บริหาร
ต่อไป 
8. ควรระบุข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ชัดเจนในข้อ 4. มีการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรสาขาวิชา และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขต่อไป ในข้อ 5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  5 
รายงานผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษาใหม่ 

 
  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษาใหม่ ดังนี้ 
 

การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  
หลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   จ านวน ....13........ หลักสูตร   

หลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  จ านวน ......13...... หลักสูตร 
หลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน .....-....... หลักสูตร 

หลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน   จ านวน.......-........ หลักสูตร   
             หลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (คะแนน = 0) “ไม่ได้มาตรฐาน”  
มีจ านวน .....-........ หลกัสตูร คิดเปน็ร้อยละ .........-....... ของจ านวนหลกัสตูรทั้งหมด  
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  ผลลัพธ์ตามมาตรฐาน  หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และหาก
ด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันแล้ว สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น
อย่างไรทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ดังนี้ 
 1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
อย่างไรที่ท าให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยแนบรายงานการประเมินตนเองที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าสภาสถาบันด้วย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557และคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562 โดยมีองค์ประกอบการด าเนินงาน 5 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับหลักสูตร  ผู้ประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน            
ที่ก าหนด  ดังนี้ 
ตารางท่ี 12 องค์ประกอบตัวบ่งชี้การด าเนินงาน ระดับหลักสูตร  6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

 
 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
   ตารางท่ี 13 มาตรฐานตัวบ่งชี้การด าเนินงาน ระดับคณะ สถาบัน  
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน 
1.ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 
 

1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรสาขาวิชาเพ่ือ
พัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.3อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 การบริ การนั กศึ กษา
ระดับปริญญาตรี 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน 
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1 .6  การส่ง เสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

1.7การส่งเสริมสมรรถนะ
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 

1.7การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษา 

1.8 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

2.ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
  

 

2.1 ระบบและกลไกการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

2.1 ระบบและกลไกการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

3. ด้านการบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคม 

3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม 

4.ด้านศิลปวัฒธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

5. ด้านการบริหารจัดการ 

 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

5.1 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการของสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหาร 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน 
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

5.3 ผลการบริหารของคณะ 

5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

รวม 15 ตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ 

 
   หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินตนเอง มีดังนี้  
 1) ระดับหลักสูตร คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 

(ก) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ
สถาบันอ่ืน หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นผู้
ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ขอประเมิน และ
เป็นผู้ประเมินที่ขึ้นชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(ข) กรรมการจากภายในสถาบันต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 

(ค) คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มีดังนี้ 
  - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
  - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 
                  ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นเพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถาบันอ่ืน หรือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดขึ้น  
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 2) ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ  คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 (ก) ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะ
หรือระดับสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์หรือ
สถาบันอ่ืนจัดขึ้น จ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการประเมินต้องเป็นผู้ประเมินจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ข) กรรมการ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ที่ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องไม่สังกัด
คณะหรือหน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน  
               ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นเพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินจ านวนคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถาบันอ่ืน หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้น  
 3) ระดับสถาบัน  คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 
  (ก)  ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
  (ข)  ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ขึ้น 
ทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

(ค)  กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้
ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ทั้ งนี้หากมีความจ าเป็นเ พ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจแต่ งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินจ านวนคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถาบันอ่ืนหรือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้น 

 
 2.  ผลลัพธ์ตามมาตรฐาน ระบุผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ ด้านการบริหาร
จัดการ ตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561 โดยระบุตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในมาตรฐานแต่ละด้าน 
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 2.1 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานใน

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.27 
คะแนน อยู่ในระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงตามตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี 14 ผลการประเมินตนเองผลลัพธ์มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผลลัพธ์ผู้เรียน  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  

ร้อยละ 
30 

30*100=35.71 
84 

4.46 
คะแนน 

ดี 

35.71*5=4.46 
  40 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ15 20*100=23.80 
84 

 
1.98 

คะแนน 

 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 23.80*5=1.98 

60 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

คะแนน 
ดีมาก 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
คะแนน 

ดีมาก 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  

3 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
คะแนน 

ดีมาก 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา 

2 ข้อ 4 ข้อ 4.00 
คะแนน 

ดี 

1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   3.51 
คะแนน 

48.59 3.74 
คะแนน 

ดี 
13 

คะแนนเฉลี่ย 4.27 
คะแนน 

ดี 
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 2.2 ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้มี

ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์อย่างสม่ าเสมอ โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในและนอกสถาบันเพ่ือให้คณาจารย์ได้พัฒนา
งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น  3,202,535 บาท โดยแบ่งเป็น ประเภทแหล่งทุนดังนี้  

ก) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 1,802,535 บาท  
     ข) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1,400,000 

บาท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย  5  คะแนน           
อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินแสดงตารางที่ 15   

 

  ตารางท่ี 15  ผลการประเมินตนเองผลลัพธ์มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6   6 ข้อ 4.00 
 คะแนน 

 

ดี 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

5 3,202,535 5.00 
คะแนน 

ดีมาก 
83 

=38,584.75 
บาท 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

5 21 5.00 
คะแนน 

ดีมาก 
83 

= 6.33  

คะแนนเฉลี่ย 
4.67       

คะแนน 
ดีมาก 
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  2.3 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ จ านวน 1 มาตรฐาน เกณฑ์  7  ข้อ  มีการด าเนินการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานในมาตรฐาน ที่ 3 
การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ผลการประเมินตนเองได้  5 
คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ผลการด าเนินงานแสดง ตารางที่ 16 
 

ตารางท่ี 16 ผลการประเมินตนเองผลลัพธ์มาตรฐานด้านมาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ  
 

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 

5 ข้อ  7 ข้อ 5.00       
คะแนน 

ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00       
คะแนน 

ดีมาก 

 
2.4 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้   ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งยังสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มีผลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ านวน 1 ตัวบ่งชี้                
โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนน 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมากรายละเอียดผลการด าเนินงานแสดง
ตารางที ่17 

 
 
 
 
 



48 

 

 

ตารางท่ี 17 ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00       
คะแนน 

ดีมาก 

 
2.5 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ    

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีระบบการบริหารจัดการ
และระบบการก ากับดูแลคณะ ให้มีความทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร และระบบก ากับดูแล
ของสถาบัน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด การดูแลการบริหารไม่ให้เกิด การทุจริต มีความ
โปร่งใส สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมีจริยธรรมในการด าเนินการตามพันธกิจทุกด้าน หรือนโยบาย
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนล้วนเป็นความรับผิดชอบของระบบการบริหารจัดการของสถาบัน 
 ทั้งนี้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อาทิ การปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง ระบบการก ากับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิ ดและ
ตรวจสอบได้(Governance Accountability/Organizational Assessment) การบริหารความเสี่ยง
และการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน(การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)  ระบบ
การก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและจริย ธรรม
จรรยาบรรณ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ย 5 
คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  รายละเอียดผลการด าเนินงานแสดงตารางที ่18 
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ตารางท่ี 18 ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ    
 

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

4 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน ดีมาก 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรสาขาวิชา 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ดีมาก 

 
3. หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษามี

แผนด าเนินการปรับปรุงอย่างไร 
 -ไม่มี 

4. และหากด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันแล้ว สถาบันอุดมศึกษามี
แนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไรทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
      1) ก ากับและให้แนวทางหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ทั้ง
มาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา และให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมประชุมทบทวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และหลักสูตรต้องจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงในเรื่องการบริหาร
หลักสูตรซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตทุกหลักสูตร  
     2) ก ากับและให้แนวทางหลักสูตร ทบทวนแผน ในส่วนของการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด และการใช้ประโยชน์ของแผนงานต่าง ๆ เช่น แผนการพัฒนานักศึกษา แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร แผนบริการวิชาการ และแผนท านุศิลปวัฒนธรรม ให้มีความชัดเจน ตามเกณฑ์ที่ได้
ก าหนด พร้อมทั้งให้ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

    3) ก ากับและให้แนวทางหลักสูตรควรวางระบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
ที่เน้นการประเมินความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ของแผน การบูรณาการวิจัย การบริการ
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วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนการใช้ประโยชน์ รายงานผลการด าเนินงานรายงาน
ตามไตรมาสต่อหน่วยงานสังกัด 

   4) ก ากับและให้แนวทางหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและ
ทันสมัย  มีปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันกับหลักสูตรอ่ืนภายในหรือภายนอกคณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ โดยก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการวางแผนการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการวางระบบผู้สอน
ที่สอดคล้องความความเชี่ยวชาญเพ่ือจะสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และการ
ออกแบบการประเมินผู้เรียนโดยวิธีการหลากหลาย มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาประเมินผู้เรียน 

5) ก ากับและให้แนวทางหลักสูตรวิเคราะห์ความต้องการความจ าเป็นสิ่งสนับสนุนของ
กลุ่มอาจารย์ และนักศึกษา ในประเด็นความพร้อมของสื่อ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และต ารา 
ที่ใช้ในการสนับสนุนสิ่งเรียนรู้  ที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการเรียนสอน ล าดับความส าคัญ 
ล าดับความต้องการ ความจ าเป็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จัดท าแผนเพ่ือพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
และ เปิดโอกาสให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6) มหาวิทยาลัยวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายตัวบ่งชี ้
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 19 ตัวบ่งชี้ที่  1.1  :  การบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวชิาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรยีน 
 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ  6 ข้อ  5 

 
ผลการประเมินกรรมการ 6 ข้อ  6 ข้อ  5 

 
 

ข้อค้นพบ   
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) 
- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ.2560 – 2564) 
- แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
- สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 
2562 
- ปฏิทินและแนวปฏิบัติการด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
- หนังสือเชิญวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตร 

- รายงานการประชุมเสวนาวิพากษ์หลักสูตร 

- รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 - สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

- รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

จุดเด่น 
- การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ของ ศกอ 
- ผู้บริหารคณะสนับสนุนในการบริหารงานของหลักสูตร 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………-……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2562 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 20 ตัวบ่งชี้ที่  1.2  :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง ร้อยละ30 30*100 4.46  4.46 

คะแนน 84 
ผลการประเมินกรรมการ ร้อยละ30 30*100 4.46  4.46 

คะแนน 84 
 

ข้อค้นพบ                
…………………อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 30 คน………………………………… 
…………………อาจารย์ประจ าคณะ ทั้งหมด 84 คน ลาศึกษาต่อ เต็มเวลา จ านวน 1 คน 
…………………30*100/84=35.71……………………………………………………………………………………………… 

…………………35.71*5/40=4.46……………………………………………………………………………………………… 
 

จุดเด่น 
…………………………………………………-……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
………………………………………………-…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 21 ตัวบ่งชี้ที่  1.3  :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
  

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง ร้อยละ15 20*100 1.98  1.98 

คะแนน 84 
ผลการประเมินกรรมการ ร้อยละ15 14*100 1.98  1.98 

คะแนน 84 
 

ข้อค้นพบ                
……………อาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวชิาการ 14 คน………………………………… 
……………อาจารย์ประจ าคณะ ทั้งหมด 85 คน ลาศึกษาต่อ เต็มเวลา จ านวน 2 คน 
……………20*100/84=23.81………………………………………………………………………………………………… 

23.81*5/60= 1.98 
จุดเด่น 
……………-……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………-……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 22 ตัวบ่งชี้ที่  1.4  :  การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน 

 
ผลการประเมินกรรมการ 4 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน 

 
 

ข้อค้นพบ                
-รายงานผลการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
รายงานผลการด าเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ 3 ตุลาคม 2563   
ช่องทางการให้ค าปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น 
ค าสั่งมอบหมายภาระงานในส านักงานคณบดี 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน 
คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
https://www.srru.ac.th/ เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
เอกสารข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หนังสือส่งตัวนักศึกษานักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ค าสั่ง แต่งตัง้อาจารย์นิเทศ 
รายงานผลการด าเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564 
ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารงานคณะฯ ข้อมูลกิจกรรมของคณะทางเว็บไซด์ คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/) 

https://www.srru.ac.th/
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รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายงานการประชุม 
จุดเด่น 
………………-…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
……………-……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 23 ตัวบ่งชี้ที่  1.5  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 

 
ผลการประเมินกรรมการ 4 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 

 
ข้อค้นพบ                
-รายงานผลการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
รายงานผลการด าเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ 3 ตุลาคม 2563   
ช่องทางการให้ค าปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น 
ค าสั่งมอบหมายภาระงานในส านักงานคณบดี 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
https://www.srru.ac.th/ เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
เอกสารข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หนังสือส่งตัวนักศึกษานักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ค าสั่ง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 
- รายงานผลการด าเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564 
- ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารงานคณะฯ ข้อมูลกิจกรรมของคณะทางเว็บไซด์ คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/) 
- รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

https://www.srru.ac.th/
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-รายงานการประชุม 
จุดเด่น 
……………-……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………-……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 24 ตัวบ่งชี้ที่  1.6  :  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 

 
ผลการประเมินกรรมการ 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 

 
 

ข้อค้นพบ                
แผนยุทธศาสตร์คณะ(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
-แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
-ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มีโดยน าข้อมูลผลการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2563 เพ่ือการรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ฯ   
-บันทึกข้อความผลการด าเนินการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
-ผลการทดสอบภาษอังกฤษ (Exit Exam) จ านวนนักศึกษา1,600 คน ผู้เข้าร่วมสอบ 1,315 คน  
คิดเป็น 82.18 % 

 
จุดเด่น 
…………………………-………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
…………………………-………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 25 ตัวบ่งชี้ที่  1.7  :  การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 2 ข้อ  4ข้อ  4คะแนน 

 
ผลการประเมินกรรมการ 2 ข้อ  4 ข้อ  4คะแนน 

 
 

ข้อค้นพบ                
-แผนยุทธศาสตร์คณะ(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
-แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 2562-2564 
-ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
-โครงการทดสอบสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล (ICDL) ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
 
จุดเด่น 
…………………………-………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา 
…………………………-………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 26 ตัวบ่งชี้ที่  1.8  :  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาโดยรวม 
 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 3.51 

คะแนน 
48.66 3.74  3.74 

คะแนน 13 
ผลการประเมินกรรมการ 3.51 

คะแนน 
48.59 3.74  3.74 

คะแนน 13 
 

ข้อค้นพบ                
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดการสอนทั้งหมด 13 
หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
สกอ. ก าหนด เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร หลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อนไข จ านวน 2 หลักสูตร ไม่น ามาค านวณ 
 แต่ต้องรายงานข้อมูลในระบบ  CHE QA Online System  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 48.59 /จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ถาบันรับผิดชอบ
13 หลักสูตร =3.74 คะแนน 
จุดเด่น 
…………………………………-……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา 
…………………………-………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

ตารางท่ี 27 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการวิจัย นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์
  

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ  7 ข้อ  5 

คะแนน  
ผลการประเมินกรรมการ 6 ข้อ  6 ข้อ  4

คะแนน  
 

ข้อค้นพบ                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบแลกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ได้ตาม
มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ข้อ ที่สอดคล้องกับตามเกณฑ์การประเมิน 
1-6 ข้อ  
 
จุดเด่น 
…………………………-………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงานด้านการวิจัยและการประเมินผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในภาพรวม 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

ตารางท่ี 28 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนการวิจยั นวัตกรรม งานสรา้งสรรค ์
 
  

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 

  

ผลการประเมินตนเอง 5 คะแนน 3,202,535 38,584.76  5 คะแนน 
83 

ผลการประเมินกรรมการ 5 คะแนน 3,202,535 38,584.76  5 คะแนน 
83 

 
ข้อค้นพบ                
  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 1,802,535 บาท  
  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1,400,000 บาท 
   มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับงบประมาณทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 3,202,535 บาท และจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 83 คน 
 
จุดเด่น 
1 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก 
2. มีโครงการวิจัยจ านวนมากและหลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
…………………………-………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ 

วงรอบประเมินปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 29 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5 คะแนน 21 25.30  5 คะแนน 

83 
ผลการประเมินกรรมการ 5 คะแนน 21 25.30  5 คะแนน 

83 
 
ข้อค้นพบ                
 

จ านวนผลงานทางวิชาการ จ านวนผลงานสร้างสรรค์ 
รวม
จ านวน
ผลงาน 
(ค่าถ่วง
น้ าหนัก) 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

20 1 13 1 8      21 
รวมจ านวน 43 ผลงาน ค่าถ่วงน้ าหนัก 21 อาจารย์ประจ าคณะไม่นับผู้ลาศึกษา จ านวน 83 คน 
        21 × 100 = 25.30                                                                          
        83 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =  25.30 × 5     = 6.32  =5 คะแนน 
                                                                       20 
จุดเด่น 
1. มีการพัฒนาการสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึนที่เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. สร้างฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เพ่ือให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเกิด
การต่อยอดและบูรณาการระหว่างสาขา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 30 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสงัคม 
 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ  7 ข้อ  5 

คะแนน  
ผลการประเมินกรรมการ 7 ข้อ  7 ข้อ  5 

คะแนน  
 

ข้อค้นพบ                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริการวชิาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม ได้ตามมาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามตัวบ่งชี้ จ านวน 7 ข้อ ที่สอดคล้อง
กับตามเกณฑ์การประเมิน 1-7 ข้อ  
 
จุดเด่น 
1. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้มาก
ขึ้น โดยค านึงถึงช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 31 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  :  ระบบและกลไกด้านศิลปวฒันธรรมและความเปน็ไทย 

 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ  7 ข้อ  5 คะแนน 

 
ผลการประเมินกรรมการ 6 ข้อ  7 ข้อ  5 คะแนน 

 
 

ข้อค้นพบ                
คณะมีการด าเนินงานสอดคล้องกับตามเกณฑ์การประเมิน 1-7 ข้อ  
 
จุดเด่น 
คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทาง ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามอัตลักษณ์ของ             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 32 ตัวบ่งชี้ที่  5.1 :  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5 ข้อ  7 ข้อ  5 คะแนน 

 
ผลการประเมินกรรมการ 5 ข้อ  7 ข้อ  5 คะแนน 

 
 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของคณะ
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ          
ข้อค้นพบ     
1.มีคณะกรรมการจัดท าแผน/มีการประชุมทบทวน  
2.มีการเปรียบเทียบ  SWOT Analysis  กับปีที่ผ่านมา 
3.มีการน า SWOT Analysis มาประกอบการจัดท าแผน  
จุดเด่น 
1.มีการจัดท าเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อการบริหารแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอดสื่อสารไปยังบุคลากร  
 
2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 
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ข้อค้นพบ     
    1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
    2. มีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร 
    3. มีตารางเปรียบเทียบการค านวณต้นทุนต่อหน่วยทุกหลักสูตร 
    4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการประจ าคณะ 
จุดเด่น 

1. มีตารางสรุปเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา
หาแนวทางการบริหารหลักสูตรต่อไป 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดวิธีการแก้ไข/ปรับปรุงให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ข้อค้นพบ     

1. แผนบริหารความเสี่ยง 
2. ประเด็นความเสี่ยง 4 ด้าน 

-จ านวนนักศึกษาลดลง 
-ยังไม่มีบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ (สายสนับสนุน) 
-ระบบ Internet ไม่เสถียร 
-การระบาดของโควิด -19 

    3.  มีมาตรการแก้ไข/ป้องกัน 
    4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 
จุดเด่น 
  มีการเปรียบเทียบผลการบริหารความเสี่ยงกับปีที่ผ่านมา เพ่ือทราบอัตราการเพ่ิม-ลดลงของความ
เสี่ยง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรมีการระดมความคิดในกระบวนการการวางแผนทุกขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ 
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4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ข้อค้นพบ     
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ครบ 10 ประการ 
 
จุดเด่น 
  - 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรระบุประเด็นการด าเนินงานที่สะท้อนถึงหลักธรรมมาภิบาลแต่ละหลักให้ชัดเจนในการเขียน SAR 
ปีต่อไป 
 
5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยคลอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ข้อค้นพบ     
1.มีกระบวนการ KM ที่ชัดเจน เช่น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มีผลงานที่เป็น 
 Best Pracetice จ านวน 78 ชิ้นงาน 
2.การเขียนคู่มือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ช านาญการของสายสนับสนุน 
 
จุดเด่น 
1.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มีผลงานที่เป็น Best Practice จ านวน 78 ชิ้นงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรจัด KM ในคณะให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แสดงทักษะเฉพาะตัวออกมา เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
    
6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
ข้อค้นพบ 
1.มีแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560-2564 
2.มีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
  จุดเด่น 
          - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1.สรุปและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรกับปีที่ผ่านมา 
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7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
 
ข้อค้นพบ 
1. มีกระบวนการบริหารคุณภาพ 
2. มีคู่มือประกันคุณภาพ 
3. มีผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. มีข้ันตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุม การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพ 
 
จุดเด่น 
มีการสรุปและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 4 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้ทราบถึง
พัฒนาการในแต่ละมาตรฐาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน แต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือค้นหาสาเหตุของ
ความส าเร็จและปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและน าเสนอแนวทางการแก้ไข/พัฒนาต่อผู้บริหารต่อไป 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ตารางท่ี 33 ตัวบ่งชี้ที่  5.2  :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวชิา 
 

 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน 

 
ผลการประเมินกรรมการ 5 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน 

 
 

ข้อค้นพบ      
1.มีการด าเนินงานครบประเด็นการพิจารณาท้ัง 6 ข้อ  
 
จุดเด่น 
1.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1การก ากับมาตรฐาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรระบุข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ชัดเจน (ข้อ 4) เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขต่อไป 
(ข้อ 5) 
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ภาคผนวก ข  
ข้อมูลพื้นฐาน  
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

ตารางท่ี 34   ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
 
ล าดับ

ที ่
ชุด

ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

  1 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
ร 

จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 13 
2    - ระดับปริญญาตร ี 11 
3    - ระดับ ป.บัณฑติ - 
4    - ระดับปริญญาโท 1 
5    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - 
6    - ระดับปริญญาเอก 1 
7  - จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - 
8  

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
รน

อก
ที่ต

ั้ง 

จ านวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
9    - ระดับปริญญาตร ี - 
10    - ระดับ ป.บัณฑติ - 
11    - ระดับปริญญาโท - 
12    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - 
13    - ระดับปริญญาเอก - 
14  

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า  

   
 

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา    1,978 
15    - ระดับปริญญาตร ี 1,956 
16    - ระดับ ป.บัณฑติ - 
17    - ระดับปริญญาโท 7 
18    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - 
19    - ระดับปริญญาเอก  15 
20   จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 84 
21     - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
- 

22  

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
คุณ

วุฒิ
กา

รศ
ึกษ

า 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

54 

23    - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

30 

24  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 64 
25    - จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
26    - จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 44 
27    - จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 20 
28  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 
29    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า - 
30    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 9 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

31   - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 10 
32  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
33    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
34    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
35    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
36  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
37    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
38     - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
39      - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
40  

คุณ
วุฒิ

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 าห

ลัก
สูต

ร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 84 
41    - ระดับปริญญาตร ี - 
42    - ระดับ ป.บัณฑติ - 
43    - ระดับปริญญาโท 54 
44    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - 
45    - ระดับปริญญาเอก 30 
46  จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 20 
47    - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ - 
48    - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 
49    - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
50     - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
51   จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
52  

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ย์ป

ระ
จ า

หล
ักส

ตูร
 

  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

20 

53     - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- 

54    - ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร - 
55    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI  กลุ่มที ่2 
13 

56    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ            
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ  

1 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

   (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 

57    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- 

58    - ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร - 
59    - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
- 

60    - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
61    - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และ ไดร้ับการจดทะเบียน - 
62    - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
8 

63    - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

- 

  แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
64  
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  - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือ             
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

65    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
66    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
67    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
68    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน - 
69    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
70    - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
0 

71  
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จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 589 
72  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 413 
73  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 333 
74  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 67 
75  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 11 
76   จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
77  

กา
รม

ีงา
น

ท า
ขอ

ง
บัณ

ฑิต
 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 

78  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
79  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

80  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

15,000 

81  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ 5) 
 

4.61 

82  
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จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

4 

83    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีม่ีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
84    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  
1 

85    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

1 

86    - ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร - 
87    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

 
2 

88    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสาร ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที ่1 

- 

89    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู       
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 

- 

90     - ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
91  
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   - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

92  - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
93    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
94    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
95    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน - 
96    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
97    - จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  (ปีการศึกษาทีเ่ป็นวงรอบประเมิน) 4 
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จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- 

99    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

- 

100    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจดัท าเป็น
ประกาศ ให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

- 

101    - ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร - 
102    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 - 
103    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที ่1 

- 

104     - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู       
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์  การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

 

- 
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  - ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
106    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
- 

107    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
108    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
109    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
110    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน - 
111    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
112    - จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
113  

นัก
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เท
่า จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  4,721.52  

114    - ระดับอนุปริญญา - 
115    - ระดับปริญญาตร ี 4,721.52  
116    - ระดับ ป.บัณฑติ - 
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117    - ระดับปริญญาโท - 
118    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - 
119    - ระดับปริญญาเอก - 
120  
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จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,802,535 
121    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
122    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
123    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,802,535 
124  จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,400,000 
125    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
126    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
127    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,400,000 
128  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 83 
129    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
130    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
131    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 83 
132  จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 
133     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
134     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
135     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
136   จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ 1 
137     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
138     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
139     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 
140   จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ - 
141     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
142     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
143     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
144  
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จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย - 
145  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
20 

146    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
147    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
148    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20 
149  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

1 
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พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

150    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
151    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
152    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 
153  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
154    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
155    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
156    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
157  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 

TCI กลุ่มที่ 2 
13 

158    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
159    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
160    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 13 
161  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ           
พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่
อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ 1 

1 

162    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
163    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
164  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
165  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- 

166  
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  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
167    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
168    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
169  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
170    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
171    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
172    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
173  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
- 

174    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
175    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
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176    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
177  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
178    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
179    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
180    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
181  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
182    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
183    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
184    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
185  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
8 

186    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
187    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
188    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 
189  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง

ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

190    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
191    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
192    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
193  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
- 

194    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
195    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
196    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
197  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
198    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
199    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
200    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
- 

201  
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จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
202    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
203    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
204    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
205  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
206    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
207    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
208    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
209  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
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210    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
211    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
212    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
213  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
214    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
215    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
216    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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                           ก าหนดการ 
โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคณุภาพการศึกษาคณะ 

ผ่านระบบ  CHE QA ONLINE ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 -17.00 น. 

ณ ประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 
07.30-08.00 น.  เตรียมพร้อม/ลงทะเบียน  
08.00-08.30 น.  ประชุมคณะกรรมการประเมินโดยประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน  
08.30-09.00 น.  พิธีเปิด แนะน าผู้บริหาร  แนะน าผูต้รวจประเมิน  /น าเสนอวสิัยทัศน์และรายงานผลการด าเนินงาน

ประกันคณุภาพที่ปรับแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะที่ผ่านมา 
09.00-12.00น.  สัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหาร   

1) ผศ.ดร.อัชราพร  สุขทอง 2) ผศ.ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร   3) ผศ.พรรณราย ค าโสภา  
4) รศ.ดร.จริายุ  ทรัพย์สิน   5) อาจารย์ ดร.พีรวสั อินทวี    6) ผศ.เชาวณี ผิวจันทร ์
7) อาจารย์ ดร.จ านงค์  จันทรเ์ขียว 8)นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  2 คน  
1) นายอัศวิน  นารี          ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไหม  
2) นายกฤษณะ  บุญเสริม  ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสรุินทร์ 
สัมภาษณ์ตัวแทน ตัวแทนศิษย์เก่า 2 คน   
1) นายแสงชัย  พลศรี       ส านักงานทนายความนิติธรรม 
2) นางสาวสุภา  ทองหล่อ  ครูโรงเรียนวาณิชย์นุกูล 
สัมภาษณ์ตัวแทน นักศกึษา 2 คน   
1) นายเรืองศักดิ์ ชุ่มเสนา  นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) นายธนพล ช้ันวงค์       รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตัวแทนอาจารย์ ประธานหลักสูตร 3 คน 
1) ผศ.ดร.วันชัย  สุขตาม               สาขาวิชารัฐศาสตร ์
2) อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
3) อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย   สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
ตัวแทนอาจารย์ 3 คน 
1) อาจารย์ ดร.ชาตรี  เกษโพนทอง   สาขาวิชาสังคมศึกษา (ป.โท) 
2) อาจารย์ ศุภชัย  ภักดี                สาขาวิชาภาษาไทย 
3) อาจารย์ ยุวดี  พลศิริ                 สาขาวิชานาฏศิลป ์
สัมภาษณ์โดย   (ทีมคณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับคณะ) 
ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล      ประธานกรรมการ 

                        ผศ.ทนนท์  รัตนรวมการ        กรรมการ 
                        อ.ดร.อรุโณทยั  อุ่นไธสง        กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
                        นางสาวศศิธร  จันครา          ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายอุทัย  ก าจร                  ผู้ช่วยเลขานุการ    
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12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-17.00 น.  ตรวจประเมินโดยกระบวนการพิชญพิจารณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรู้  

  โดย   (ทีมคณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับคณะ) 
  ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล      ประธานกรรมการ 

                          ผศ.ทนนท์  รัตนรวมการ       กรรมการ 
                          อ.ดร.อรุโณทัย  อุ่นไธสง        กรรมการและเลขานุการ   
    นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด   ผูช่้วยเลขานุการ 
                          นางสาวศศิธร  จันครา          ผู้ช่วยเลขานุการ 
    นายอุทัย  ก าจร                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
   
                         มาตรฐานที่ 1 : ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน   
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

                         ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  การส่งเสรมิสมรรถนะดิจิทัลส าหรบันักศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.8   ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 

                         มาตรฐานที่ 2 : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

หมายเหตุ* 1. ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
2. พักเบรก อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00-10.15 น.และ 14.00 - 14.15 น.    
3. พักกลางวัน  อาหารกลางวัน 12.00-13.00 น. 
4. ขอความร่วมมือปฏิบตัิตามประกาศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ ที่ 215/2563 เรื่องมาตรการ

และแนวปฏิบตัิในการเตรียมรองรบัสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563 
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                                      ก าหนดการ 
โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคณุภาพการศึกษาคณะ 

ผ่านระบบ CHE QA ONLINE ประจ าปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 เวลา07.30 -16.30 น 
ณ ประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 
07.30-08.30 น.  เตรียมพร้อม/ลงทะเบียน  
08.30-12.00 น.  ตรวจประเมินโดยกระบวนการพิชญพิจารณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรู้  

  โดย   (ทีมคณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับคณะ) 
  ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล      ประธานกรรมการ 

                          ผศ.ทนนท์  รัตนรวมการ       กรรมการ 
                          อ.ดร.อรุโณทัย  อุ่นไธสง        กรรมการและเลขานุการ   
    นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด   ผูช่้วยเลขานุการ 
                          นางสาวศศิธร  จันครา          ผู้ช่วยเลขานุการ 
    นายอุทัย  ก าจร                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
                         มาตรฐานที่  3 การบริการวิชาการ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
                         มาตรฐานที่ 4 : ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
                         ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  ตรวจประเมินโดยกระบวนการพิชญพิจารณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรู้  

  โดย   (ทีมคณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับคณะ) 
  ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล      ประธานกรรมการ 

                          ผศ.ทนนท์  รัตนรวมการ       กรรมการ 
                          อ.ดร.อรุโณทัย  อุ่นไธสง        กรรมการและเลขานุการ   
    นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด   ผูช่้วยเลขานุการ 
                          นางสาวศศิธร  จันครา          ผู้ช่วยเลขานุการ 
    นายอุทัย  ก าจร                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
                         มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ 
       ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
                         กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  

 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ หลักสูตร   
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษา 
   ระดับคณะ พร้อมท้ังเสนอจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง 
16.30 -17.00 น. ผู้บริหาร บุคลากรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ประชมุน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 จากคณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับคณะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนการด าเนินงาน 
 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาต่อไป 

หมายเหตุ* 1. ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
2. พักเบรก อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00-10.15 น.และ 14.00 - 14.15 น.   
3. พักกลางวัน  อาหารกลางวัน 12.00-13.00 น. 
4. ขอความร่วมมือปฏิบตัิตามประกาศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ ที่ 215/2563 เรื่องมาตรการ

และแนวปฏิบตัิในการเตรียมรองรบัสถานการณ์ไวรัสโคโรนา  2019  ปีการศึกษา 2563 
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ภาคผนวก  ง 
 

บันทึกภาคสนาม 
- ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
- ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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บันทึกภาคสนาม 
 

ข้อมูลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

เยี่ยมชม 
- ห้องส านักงานคณบดี  
- ห้องเรียนพร้อมใช้ อาคาร 38 
- การเรียนการสอน  
- ห้องเรียนนักศึกษาอาคาร 38 

 

เสวนากลุ่ม 
 เสวนากลุ่มกับผู้บริหาร บุคลากรและอาจารย์   โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา  จ านวน ...70..... คน 
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ตารางท่ี 35 ข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร  
ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

1.ท่านคิดว่าประสิทธิผลของการก ากับติดตาม/
ขับเคลื่อนวิสันทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ของคณะ 
เป็นที่พอใจมากน้อยเพียงใด 

เป็นที่พอใจในระดับร้อยละ 70 ดังเหตุผลดังนี้ 
1.ผู้บริหารมีความเข้าใจและให้ความส าคัญ
โดยเฉพาะในบทบาทที่รับผิดชอบตามพันธกิจ 
2.มีการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ทุกปี 
3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามพันธกิจและ
ที่ประชุม สื่อสารท าความเข้าใจตลอด 
4.มีการเชื่อมโยงผลงานที่ส าเร็จไปยัง พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์ทุกครั้งเมื่อมีการประชุมเพ่ือสะท้อนถึง
ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
5. ความส าเร็จของผลงานอยู่ในระดับร้อยละ 70 

2.ปัญหาที่ท่านคิดว่ายุ่งยาก/สลับซับซ้อน/แก้ไข
ยาก คืออะไรและท่านมีความพยายามแก้
อย่างไร 

มีปัญหา 3 ด้าน ดังนี้ 
1.การเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการของสายสนับสนุน
ซึ่งได้พยายามผลักดันมาโดยตลอดแต่ยังติดเรื่อง
ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ 
2.การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
เพ่ือให้นักศึกษากับอาจารย์มีความรัก ผูกพันและมี
ความพร้อมที่จะให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจน 
เป็นการป้องกันเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึน
ได้โดยสรุปอยากเปรียบเสมือนบิดามาดารคนที่ 2 
ของนักศึกษา 
3.การเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอน Online และ
การสร้างกิจกรรมในนักศึกษาที่ส่วนร่วมทาง 
Online เตรียมความพร้อมในเรื่องการเผยแพร่
ผลงานการข้ึนต าแหน่งที่สูงขึ้นตามกรอบ
ระยะเวลาตามระเบียบที่ก าหนด 
 

3.ความภาคภูมิใจที่ท าให้ท่านมีก าลังใจในการ
บริหารงานหรือปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จ
คืออะไร 

1.มีความสุขในการท างาน เนื่องจากมีโอกาส
ท างาน มีความก้าวในสายงาน มีความอิสระในการ
ท างาน 
2.ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า มีอาชีพที่ดี 
3.มีการพัฒนาการท าผลงานของอาจารย์เป็นไป
อย่างก้าวกระโดดอยู่ในล าดับต้น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
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4.มีการระดมเงินทุนเพ่ือการศึกษาให้กับนักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก 
5.ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
6.มีวารสารทางวิชาการเข้าฐาน TCI1,2 
-มีวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
-วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
7.การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทุกปี  
(ป2ี564 เป็นปีที่ 4) 
8.มีการพัฒนางานวิจัยด้านการอบรม ,ท าความ
เข้าใจ ,การตีพิมพ์, การเผยแพร่ 
9.การพัฒนาหลักสูตรเป็นตามรอบเวลาที่ก าหนด  
10.โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราบ 1 ต าบล 
1 มหาวิทยาลัย ได้รับการคดัเลือกในระดับภาค
เข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติต่อไป 
11.มีวัฒนธรรมองค์ที่ดี เช่น เป็นกัลยณมิตร,มี
ความ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่,ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท างาน ,มีธรรมาภิบาลสูง แต่มีความ
ยืดหยุ่น 
12.มีความรักสามัคคีในคณะ 
13.มีทีมงานที่ดี 
 

ตารางท่ี 36 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
1.จุดแข็งของคณะ 
 
 

1. ผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาอาชีพ รองรับต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2 .บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความสาสารถในการ
ท างาน มีจิตอาสา มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์
สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ดี 
3. คณะมีส่วนร่วมส าคัญในด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมกับจังหวัดและชุมชนท้องถิ่น 

2.จุดที่ควรพัฒนา 1. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะ
ทางด้านภาษา 
2. การท าความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ 
เพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 37 ข้อมูลการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
1.จุดแข็งของคณะ 
 
 

1. วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

2.จุดที่ควรพัฒนา 1. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหลักสูตร 
2. ปรับปรุงทบทวนรายวิชาที่ไม่สอดคล้องหรือไม่มี
ความส าคัญให้สอดคล้องต่อการน าไปใช้ในการท างาน 
3. จัดหาต ารา หนังสือที่ทันสมัย 

 
 

ตารางท่ี 38 ข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
1.จุดแข็งของคณะ 
 
 

1. ความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ สนับสนุนส่งเสริมในการท า
กิจกรรมของนักศึกษาเป็นอย่างดี 
 

2.จุดที่ควรพัฒนา 1. การเพ่ิมพ้ืนที่ในคณะส าหรับการท ากิจกรรม การ
ท างานของนักศึกษา 
2. จัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็งสูง เพ่ือสามารถใช้งานได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
3. จัดหาบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มในราคาประหยัด 
4. ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าไม่เกิน 5 ปี ที่ประสบความส าเร็จ   
ในการท างานหรือการประกอบอาชีพที่มีประสบการณ์
โดยตรง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ค าแนะน า
หรือร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักศึกษาได้มีเป้าหมายในเส้นทางสู่อาชีพ 
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ตารางท่ี 39 ข้อมูลการสัมภาษณ์  ประธานหลักสูตร 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
1.จุดเด่นและความภาคภูมิใจ 

 
 

1.ความหลากหลายของอาจารย์ท าให้สามารถน า
ศาสตร์ต่าง ๆ ในคณะการสาขาต่างไปบุรณาการ
ในการให้บริการทางวิชาการสามารถน าศาสตร์
ต่าง ๆ ไปใช่ได้ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.การมีทีมบริหารที่เข็มแข็งของคณะผู้บริหาร  
3.นักศึกษา มีความเลื่อมใสในคณะ   
4.คณะมีการผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เช่น 
การเรียนต่อการเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย  
5. คณะมีการสนับสนุนด้านดิจิทัล 
6.คณะมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีการขับเคลื่อน
ด าเนินการตามแผน เช่นโครงการศาสตร์พระราชา  
7.คณะมียุทธศาสตร์ของคณะที่ขับเคลื่อนงานวิจัย 
8.บัณฑิตที่จบมีความเชี่ยวชาญ ทางสาขาที่เรียน 
9. การบริหารหลักสูตรมีเอกภาพ 

2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
การเรียนการสอนในช่วงวิกฤติ covid - 19  

1.ควรเพิ่มห้องเรียนออนไลน์และระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่เสถียร 
2.การสอบวิชาชีพครู ที่มีค่าใช่จ่าย  ครั้งละสาม
ร้อยในการสอบแต่ละครั้งแต่ละวิชาและมีหลาย
วิชามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการในการ
ช่วยเหลือตรงนี้หรือหรือไม่ เช่น รอบแรกให้
นักศึกษาสอบฟรี (นักศึกษาบ้างคนอาจสอบครั้ง
เดียวไม่ผ่าน)  
3.การใช้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่
หลากหลายท าให้นักศึกษาสับสนและความไม่เป็น
เอกภาพในโปรแกรมในการเรียนการสอน   
4.นักศึกษาการเข้าระบบการเรียนออนไลน์
ค่อนข้างยาก/นักศึกษาแต่ละคนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีต่างกัน  ได้รับมอบหมายงานมากข้ึน  
5.การบริหารจัดการของอาจารย์ยังมีข้อจ ากัดใน
การใช้เทคโนโลยี 
6.ภาระงานของอาจารย์มีจ านวนมากสาขาอยาก
ได้เจ้าหน้าที่ประจ าที่สาขาเพ่ือช่วยเหลื่อในการ
จัดการงานสนับสนุนการสอน 
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7.นักศึกษาบ้างคนไม่สามารถโหลดโปรแกรม
หลายๆอย่างไว้ในเครื่องไม่ได้    
8.ระบบไฟฟ้าในอาคาร 38 ม ีชั้นที่5 ปัญหาอาจจะ
เป็นปัญหาในการเรียนการ(ตั้งงบประมาณ
ปรับปรุงระบบไฟ ) 
9.เรื่องอุปกรณ์ในการเรียนการสอนระบบออนไลน์  
อยากให้คณะให้สนับสนุนจัดสรรงบในการจัดชื้อ
อุปกรณ์เหล่านี้ 
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ภาคผนวก  จ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรมโครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และ
คณะ ผ่านระบบ  CHE QA ONLINE ประจ าปีการศึกษา 2563  

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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